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Vysokoteplotní masterbatch
LIFORMANCE
PPS masterbatche – pro speciální požadavky

Polyfenylensulfid (PPS) je vysoce teplotně odolný semikrystalický termoplastický polymer.
Díky jeho chemické struktuře je to velice odolný
polymer s excelentními mechanickými vlastnostmi - dokonce i při teplotách přesahujících
200 °C. Lifocolor nabízí “LIFORMANCE” – produktovou řadu sedmi standardních barev jako
PPS masterbatche.
PPS – opravdová specialita

lický termoplastický PPS odolá stálému působení tepla až do 240° C a krátkodobé expozici
až do cca 270° C. Chemická odolnost PPS vůči
působení téměř všech rozpouštědel (většiny kyselin a zásad) je vynikající. Semikrystalický polymer nabízí tu výhodu, že absorbuje vodu pouze
v malém množství a je prakticky neproniknutelný pro většinu kapalin a plynů.

LIFORMANCE masterbatche jsou dostupné
v menších množstvích skladem. Individuální vývoj odstínů, které se liší od našeho standardního portfolia, je k dispozici na vyžádání. Všechny
Široký rozsah použití
koncentráty z této nabídky jsou doporučeny
PPS můžeme najít zejména v mechanicky, elek- pro technické aplikace
tricky, tepelně a chemicky vysoce namáhaných Všechny výhody LIFOCOLOR PPS
vstřikovaných dílech. Patří mezi ně díly čerpa- î portfolio 7 vybraných odstínů
del, ventily a sterilizační zařízení. V závislosti na
modifikaci je materiál také vynikající pro pou- î schválená teplotní stabilita pro PPS aplikace
žití v automobilovém i elektronickém průmyslu î malá množství obvykle k dispozici skladem

PPS je považován za materiál budoucnosti pro
speciální požadavky díky jeho dlouhodobé použitelnosti při vysokých teplotách a dobré chemické odolnosti. Jeho přirozená barva se může
lišit v závislosti na jeho typu a kvalitě. Vývoj barevného odstínu vyžaduje dobré znalosti speciálně přizpůsobené pro tento polymer.LIFOR- LIFORMANCE produkty:
MANCE je produktová řada PPS masterbatchů Odstín
Číslo produktu
a je to novinka v portfoliu Lifocolor díky ros4003803
toucí poptávce. LIFORMANCE produkty jsou Green
dostupné v sedmi vybraných odstínech a mají
Yellow
1001958
nezbytnou teplotní odolnost. Všechny mohou
být zpracovávány při teplotě okolo 300 °C ty- Orange
2001790
pické pro PPS a jsou vhodné pro technologii
Red
3004549
vstřikování i extruze.
Různorodé schopnosti

LIFORMANCE masterbatche jsou speciálně vyvinuté barevné koncentráty pro tento polymer.
Použitím lineárního PPS jako nosiče zůstanou
mechanické vlastnosti beze změny. Semikrysta-
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(např. karburátory, izolační díly, kotouče cívek
a nosiče čipů).

Označení

Dávkování %

LIFOCOLOR‑GRÜN 4003803 PPS

5,0%

LIFOCOLOR‑GELB 1001958 PPS

5,0%

LIFOCOLOR‑ORANGE 2001790 PPS

5,0%

LIFOCOLOR‑ROT 3004549 PPS

5,0%

Violet

6001767

LIFOCOLOR‑VIOLETT 6001767 PPS

5,0%

Blue

5004674

LIFOCOLOR‑BLAU 5004674 PPS

5,0%

Grey

8003085

LIFOCOLOR‑GRAU 8003085 PPS

5,0%
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Nemusí to vždy být spolupráce
Slib spolupráce robotiky
Spolupráce robotiky, interakce člověk‑robot (MRI) nebo
spolupráce člověk‑robot (MRK) je inovativním tématem
v oblasti robotiky.

HIGH TECH AND
HIGH PASSION.

roboty, servisní a domácí robotika, senzorová a navigační technologie, umělá inteligence, exoskeletony,
drony, vysavače a logistické platformy s vlastním pohonem, mají sklon se sdružovat - a tento konglomerát
se používá k předpovídání obrovských temp růstu pro
„robotiku“ v budoucnosti. Na kolaborativní roboty
se pohlíží jako na vývojovou fázi konvenční robotiky,
protože přinášejí eticky hodnotnou smírčí vyhlídku, že
lidé a roboti již nebudou v inteligentní digitální továrně budoucnosti konkurenty, ale ve skutečnosti budou
ruku v ruce.

Faktory úspěchu zde byly jednoduchost manipulace (provoz a uvedení do provozu) a prostředí
marketingové a informační kultury přizpůsobené
nováčkům robotiky. Výsledný optimistický duch
motivoval mnoho nových uživatelů k tomu, aby
podnikli první kroky ve světě robotiky, zvládli robotickou technologii, přistupovali k robotickým aplikacím pragmatičtěji a méně předpojatě a rychle si užili
pocit úspěchu. Některé z nich byly nové aplikace,
pro které se konvenční robotika (pravděpodobně)
zdála příliš objemná, příliš nepružná a příliš drahá.
Průmysloví uživatelé, kteří stále více využívají tuto
jednoduchou technologii, doufali, že se zbaví únavného ochranného plotu, který v konvenčních robotických buňkách vytváří prostorové nároky a náklady.
V současné době existuje po celém světě okolo 30
výrobců spolupracujících robotů, většinou malých robotů s užitečným zatížením až 7 kg se zaměřením na
jednoduché manipulační úkoly. To je jeden z důvodů,
proč robotická kolaborace slibuje, že bude zvláště nákladově efektivní, flexibilní a snadno implementovatelná.
Spolupracující robotika jako budoucí technologie?

Kolaborativní robotika se také hodí do principu tolik diskutovaných budoucích technologií. Robotika
je obecně považována za aktivátor několika mega
‑trendů. Termín „robotika“ se bohužel často používá - zejména v tržních zprávách analytiků - k aplikaci
velmi nediferencovaných popisů na všechny druhy
věcí, které jsou programovatelné a které se pohybují.
Výsledkem je, že technologie, jako jsou průmyslové
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Dnes je kolaborativní robotika viděna z více odlišných
perspektiv. Zpočátku byla technologie spolupracujících robotů přijímána s velkým zájmem. V průmyslovém prostředí (a zejména v automobilovém
a dodavatelském průmyslu) bylo technologické vyhledávání prováděno strategicky, přičemž bylo realizováno mnoho pilotních projektů. Po nelehkém začátku
a učení se o implementaci kolaborativních robotických
pracovních stanic, lidé nyní hledají „opravdu užitečné
aplikace“, pokud jde o kolaborativní robotiku - tj. Aplikace, u nichž interakce člověk‑robot „skutečně“ nabízí
výhody. Cílem již není zavádět kolaborativní robotiku
za každou cenu, ale najít správné řešení robotů, které
vyhovuje správné aplikaci.
Bezpečnost

Posouzení bezpečnosti robotických pracovišť bylo
například na začátku velmi podhodnoceno. Mezitím
se systém norem - DIN EN ISO 10218-1, ISO TS 15066
a DIN EN ISO 13849-1 vyvinul značně - také s ohledem
na bezpečnou interakci člověk‑robot. Dnes už nemluvíme o bezpečném robotu, ale o bezpečné aplikaci.
Pro každé spolupracující pracoviště musí být provedeno individuální posouzení bezpečnosti - nejen
samotný robot, ale v každém jednotlivém případě je
posuzována celá situace na pracovišti (poloha, směr
pohybu, rychlosti, uchopovače / nástroje, obrobky,
zařízení, bezpečnostní technologie) certifikovaným
subjektem. V mnoha případech je třeba provést i složitá měření kolizní síly. Peníze, které jste ve skutečnosti
očekávali, že ušetříte na ochranné ohradě, jsou často
rychle utraceny jinde… V oboru je dobře známo, že
80% všech „spolupracujících“ robotů končí za bezpečnostním zařízením - v mnoha případech ochrannou
ohradou.
Doba cyklu

Pokud má člověk s robotem pracovat, nastane z pohledu robota následující situace: Dokud je člověk
„v cestě“, musí robot pracovat pomalu - bezpečně omezenou rychlostí. To vede ke krátkým dobám
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SPOLEČNÉ

ÚSILÍ.
Na plno a s vášní děláme to, co
dobře umíme, a proto vyvíjíme
high-tech řešení a přetavujeme
je do jedinečného spektra
průmyslových technologií. Jsme
pevně přesvědčeni, že technika
budoucnosti vyžaduje vysoce
kvalifikované a aktivní zaměstnance. Proto jsme již více než 50
let pro Vás v pohybu.

ZPRACOVÁNÍ PUR
FLEXIBILNÍ ŘEZÁNÍ
VYSEKÁVÁNÍ
LISOVÁNÍ / TVÁŘENÍ
TERMOTVÁŘENÍ
KAŠÍROVÁNÍ
UMBUGOVÁNÍ
SPOJOVÁNÍ / LEPENÍ

Téměř před deseti lety byla tato technologie vyvinuta a připravena pro sériovou výrobu jako
součást výzkumného programu EU se zaměřením na bezpečnost interakce člověka s robotem a na lehkou konstrukci takových robotů.
Komercializace byla v posledních letech vedena jiným
poskytovatelem - robotickým nováčkem v té době,
se zjednodušenou technologií, počáteční mentalitou
a moderním marketingem. Objevil se nový, rostoucí
trh robotů, který přivádí čerstvý dech vzduchu a způsobuje něco rozruchu mezi velkými výrobci průmyslových robotů.

Jsou tedy klasické průmyslové roboty v jejich klecích
technologií minulosti? Ne - robotická spolupráce nebude nahrazovat klasickou robotiku, ale bude ji doplňovat. Digitální továrna se všemi svými technologickými koncepty může být dokonale implementována
s jakýmkoli druhem robotiky, bez ohledu na to, zda
roboti spolupracují nebo ne.

www.frimo.com
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Krabicový efekt
Tzv. krabicový efekt vstřikovaných dílů z termoplastů je způsoben
různým smrštěním vně a uvnitř krabice/rohu.
Vně rohu dochází k rychlejšímu odvodu tepla než
uvnitř rohu. Proto je vně rohu chlazení intenzivnější, povrchové vrstvy plastu rychleji zatuhnou a tím
mají i menší smrštění. Uvnitř rohu je odvod tepla
pomalejší a proto mají povrchové vrstvy plastu
možnost se více smršťovat a zatuhnou později.
Tento rozdílný odvod tepla z povrchu plastu vně
a uvnitř rohu má za následek, že vrstvy vně rohu
jsou delší (dříve zatuhnou), než vrstvy uvnitř rohu.
Tím se úhel rohu zmenšuje a dochází k tzv. krabicovému efektu, deformace stěn dovnitř rohu, krabice.

Ověření tohoto vlivu bylo provedeno na modelovém dílu krabice o rozměrech 60 x 120 mm (obr. 1).
U konstrukce formy byly konstruovány chladicí
okruhy s ohledem na vytvoření samostatných
chladicích okruhů uvnitř a vně rohu (obr. 2).
Obr. 1

Obr 2

Vlivy
Druh materiálu – amorfní, krystalické,
plněné, orientace plniva

Smrštění materiálu má významný vliv na velikost
deformace. Amorfní materiály a materiály plněné neorientovaným plnivem (skleněné kuličky,
prášková plniva), mají menší smrštění a proto vliv
krabicového efektu je menší než u materiálů semikrystalických a plněných orientovaným plnivem
(skleněná vlákna apod.).
Konstrukce dílu

Síla stěny má také významný vliv na rozdílné
smrštění a tím na deformaci vně a uvnitř rohu.
Čím silnější je stěna rohu, tím se rozdílné smrštění
projeví výrazněji a rozdílná deformace vně a uvnitř
rohu bude výraznější.
Způsob a konstrukce chlazení

je velmi důležitá pro zajištění rozměrové přesnosti
a vymezení deformací. Pro zajištění stejnoměrného odvodu tepla vně a uvnitř rohu je nutné konstruovat samostatné chladicí okruhy vně a uvnitř
rohů, aby bylo možné nastavit chlazení tak, aby
Schéma chlazení
odvod tepla z obou stran byl rovnoměrný. V praxi to znamená, že je nutno uvnitř rohu chladit intenzivněji, jak je znázorněno na modelové formě.
Teplota vnitřního chladicího okruhu v rohu musí
být podstatně nižší než teplota chlazení vnějšího
povrchu dílu.
Pro zajištění rychlejšího odvodu tepla ve formě
uvnitř rohu je možné také použít materiály s vyšší tepelnou vodivostí, jako např. měď, slitiny mědi
(Amcoloy), hliníkové slitiny apod.
raktická část a měření
K dosažení stejnoměrného smrštění vně a uvnitř
rohu je nutno zachovat rovnoměrný odvod tepla
z vnitřního a vnějšího povrchu rohu:

Going further with
Experience. Passion. Innovation.
engel-k-online.com
TECH news
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Q’ = Q’’
Q = f(r, t, d, q, k’, k’’)
Q energetický tok
r rychlost proudění chladicího media
t teplota chladicího media
q tvar chladicích kanálků
d vzdálenost chladicích kanálů
od tvarové části
k’ materiálová konstanta chladicího media
k’’ materiálová konstanta materiálu tvarové
části formy
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cyklu a často vede k znehodnocení projektu. Mnoho spolupracujících robotických modelů na trhu
je tak malých a pomalých, a mohou se pohybovat
v tak malém zatížení, že nemohou představovat
riziko pro člověka z hlediska jejich konstrukce. Nejedná se o průmyslové roboty navržené pro roky
nepřetržitého používání při maximální rychlosti ve
třísměnném provozu.

Jak ale může být robot v bezpečí a zároveň být
tak rychlejší, jak ho známe z klasické robotiky?
Odpovědí je „hybridní“ kolaborativní robot - plnohodnotný průmyslový robot, který může na jedné
straně pracovat vysokou rychlostí, ale klesá zpět
na bezpečně sníženou rychlost, jakmile je člověk
přímo v pracovním prostoru.

velmi krátkou dobu (např. Při nakládání / vykládání
obrobků), jsou obvykle průmysloví roboti rozumnou volbou. Zastaví se, když je osoba přítomna, ale
po většinu času může maximálně využít svou rychlostní výhodu. U otočných stolů s více stanicemi
nebo otočných stolů lze časy vkládání také často
výhodněji oddělit.
Plánovatelnost

dalších programovacích systémů a pomůcek - nyní
k dispozici i pro klasické průmyslové roboty. Výrobci, kteří jsou ve vašem portfoliu, mají k dispozici
i robotické roboty, kteří používají technologii jako
možnost pro všechny roboty.
Jednoduché uvedení do provozu a integrace

Unboxing videa, e‑learning, FAQs, how‑to blogy,
plug & play - to vše se nachází ve světě spolupráce
robotiky, nabízející základní znalosti a zjednodušení uvádění do provozu pro nezkušené uživatele
a systémové integrátory. Bohužel a navzdory všemu: jen málo robotických pracovních stanic v průmyslu může být „spojeno“ nezkušenými. Systémoví integrátoři a odborné znalosti výrobců robotů
jsou stále potřební - v budoucnu možná méně pro
pájení připojovacích kabelů než pro příslušné koncepční plánování a konzultace ohledně vhodného
řešení robotů pro danou aplikaci, s přihlédnutím
k očekávání následného posouzení bezpečnosti
od samého začátku.

Věci však nejsou vždy tak jednoduché: lidská bytost v pracovním prostoru robota nepředvídatelná - někdy na krátkou dobu a někdy na dlouhou
dobu - ovlivňují také dobu cyklu robotické stanice.
Díky tomu je doba cyklu a propustnost součástí
nepředvídatelné. Jak je možné naplánovat výstup
z montážní buňky a sledovat, kolik dílů lze vyrobit?
Zde je důležité, jak určit dobu interakce člověk Jaká je předpověď? U konvenčních robotických
‑robot ve vztahu k celkové době cyklu během buněk to lze snadno vypočítat ve fázi plánování.
plánování. Takové rozdělení podle časových fází Interakce člověka s robotem je obtížnější plánovat
je rovněž známé při plánování klasických robotic- pomocí konvenčních metod plánování (zejména
kých systémů, kde jsou vybaveny bezpečným ro- offline simulace). Nástroje pro plánování podporuJsme schopni přizvat k řešení zvlášť složitých
Snížení- investic
provozních
nákladů
je jsou stále ve vývoji. Odhadování dostupjící MRK
botickým ovladačem
tento typa systému
je také
Souhrn
každodenní
starostí provozně-technického
problémů i field engineery ze společnosti
schopen provozu
bez bezpečnostní
ohrady. Jedi- nosti je v praxi stále docela úspěšné, ale navrhováSpolupracující
robotika
je fascinující
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každéprůmyslový
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Pokračování ze strany 3
Cílem této práce bylo dokladovat na modelovém případu, modelové krabice, že deformace jsou
způsobeny rozdílným smrštěním a rozdílné smrštění je dáno nerovnoměrným odvodem tepla
z výlisku. V praxi jsou samozřejmě jednotlivé případy složitější, neboť konstrukce dílů není tak jednoduchá a proto je nutné konstruovat chladicí okruhy tak, aby pokud možno dodržoval princip stejnoměrného chlazení/temperace se zajištěním stejnoměrného odvodu tepla.
Jsou však případy, kdy to konstrukce výlisku nedovoluje a v takových případech je potom nutné použít chladicí přípravky, kdy po vyjmutí výlisku z formy se vloží do přípravku, kde chladne na
požadovaný rozměr.
Výzkumným partnerem společnosti IPG, s. r. o. v oblasti zpracování, simulace a testování termoplastů
a pokročilých kompozitních materiálů je Ústav výrobního inženýrství Fakulty technologické UTB ve Zlíně.
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VSTŘIKOVÁNÍ PLASTŮ
VÝROBA VSTŘIKOVACÍCH FOREM

21. 10. 2019

Dokončení v TECHnews č. 12, který vyjde 11. 11. 2019

Popis a konstrukce formy
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Pozvánka na semináře – statika termoplastových konstrukcí
Ing. Roman GRATZA, Ph.D.

Pozvánka na semináře –
statika termoplastových konstrukcí

Autorizovaný inženýr pro statiku a dynamiku staveb
Mezinárodní svářečský inženýr (IWE)
Technolog svařování plastů (PWT)
www.rgkonstrukce.cz
info@rgkonstrukce.cz

Dovoluji si Vás pozvat na semináře týkající se
statiky termoplastových konstrukcí:
n

Navrhování a posuzování svařovaných nádrží z termoplastů (13.–14. 1. 2020, Brno)

a posuzování potrubních systémů z termoplastů (27.–28. 1. 2020, Brno)
lastovýchNavrhování
konstrukcí
n
n

Výpočty staticky namáhaných svarových spojů z termoplastů (10.–11. 2. 2020, Brno)
Ing. Roman GRATZA, Ph.D.
Autorizovaný inženýr pro statiku a dynamiku staveb
Mezinárodní svářečský inženýr (IWE)
Technolog svařování plastů (PWT)
www.rgkonstrukce.cz
info@rgkonstrukce.cz
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Každý účastník obdrží odbornou příručku pro navrhování

Dovoluji si Vás pozvat na semináře týkající se statiky termoplastových
a posuzování svařovaných konstrukcí z termoplastů. Na
konstrukcí:

závěr
bude každému
absolventovi
vystaveno
osvědčení
• Navrhování
a posuzování
svařovaných konstrukcí
z termoplastů
(7.-8. 1. 2019,semináře.
Brno)
o absolvování
• Výpočty staticky namáhaných svarových spojů z termoplastů
Více
informací o seminářích najdete na mých stránkách
(21.-22. 1. 2019, Brno)
http://www.rgkonstrukce.cz/seminare.php
• Metoda konečných prvků – základní úroveň
(11.-12. jakýchkoliv
2. 2019, Brno) dotazů mě neváhejte kontaktovat.
V případě

Každý účastník obdrží odbornou příručku pro navrhování a posuzování
svařovaných konstrukcí z termoplastů. Na závěr bude každému absolventovi
vystaveno osvědčení o absolvování semináře.
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Více informací o seminářích najdete na mých stránkách

http://www.rgkonstrukce.cz/seminare.php
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